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حممد أبورزيقة أ/ 02222222220
 

 

 مراجعة ليالي االمتحان

 وع األولاملوض

 أختار اإلجابة الصحيحة من بني االقواس:1س

 التفكري هو :..................... -1

 ماسبق(كل  –رؤية معرفية تأسيس  –العقل تنشيط  –)هبة من اهلل 

 من خصائص التفكري........... -2

 (ماسبقكل  –يف شكل لفظي رمزي يتم  –القوانني إدراك –)نشاط عقلي 

 للتفكريعند البشر................... -3

 ثالث مراتب( -مرتبتان –)مرتبة واحدة 

 من أهمية التفكري العلمي ............ -4

 ماسبق(كل  –النفسية الصحة  –العملية للفرد املنفعة  –)املنفعة العامة 

 من خصائص األسلوب اخلرايف ......... -5

 علي االسلوب العلمي(يعتمد –)يعطي تفسري غري صحيح 

 من خصائص االسلوب العلمي.......... -6

 علي االخرين(االعتماد  –اخلرايف التحليل  –) التامل العقلي 

 من خصائص األسلوب العلمي -7

 يبحث عن االسباب الثانوية( -)يبحث عن االسباب احلقيقية

 من خصائص االسلوب االبداعي............... -8

 ماسبق(كل  –علي املبدعني اليقتصر – واجملتمع )حتقيق مصاحل الفرد
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 املوضوع الثاني

 أين نشأة الفلسفة؟ 2س

يف الشرق القديم  2ج

........................................................................................................................................ 

ويف بالد الغرب التمثلت يف 

....................................................................................................................................... 

 لتعريف االول ( صورة قدمية للفلسفة .. علل؟: يعترب االجتاه األول ) ا 3س 

 .....................................................................................................................................ج

 وحب االستطالع ... علل؟ األنسان حاجات ألشباع احلقيقة كشف علي يؤكد(  الثاني االجتاه)  الثاني التعريف 4س

 رؤية او نظر وجهة النها 4ج

..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 وضح ثالثة من اهمية الفلسفة للفرد؟:  5س

 ................تشكل عقل الفرد حبيث..................................................................................... -1 : 5ج

  ..............................................................غرس حمبة املعرفة............................................... -2      

 ......................................لحياة ..............................................................لاعطاء الفرد معين  -3      

 ع؟معن ثالثة من أهمية الفلسفة للمجت:تكلم  6س

 ................................................................غرس قيم جديدة............................................. -1:  6ج

 .....................................................................نقد .......................................................... -2       

 ......................................................................................................احملافظة علي اجملتمع  -3      

 : أكتب نبذة خمتصرة عن وظائف التفكري الفلسفي؟ 7س

 .....................................................................................................................: ..( تفسري الواقع1  

.................................................................................................................................................. 

 ......................................................................................................................( تغيري الواقع :...2

........................................................................................................................................ ....... 

 ..........................................................................................................:.  استشراق املستقبل( 3

................................................................................................................................................ 
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  الثالثاملوضوع 

 ؟التفكري الفلسفيماهي خصائص  : 8س

 ..............ال عقلي ورمبا .....................................................الدهشة وأثارة التساؤل : هي انفع (1:  8ج

...................................................................................................................................................... 

 .................( األستقالل : ال يعتمد علي مبدأ الـ................................................................................2

..................................................................................................................................................... 

 .............( التأمل الفلسفي: ألن الفيلسوف .....................................................................................3

.................................................................................................................................................... 

 الشك أحد مهارات التفكري ، مااملقصود به وماهي أنواعه؟ 9س

 ....................الشك هو الرتدد بني ............................................................................................. 9ج

 .................أنواعه شك اعتيادي :.......................................................................................................

 ........................................شك مذهيب :...........................................................................................

 ..................شك منهجي: ................................................................................................................

 عرف النقد كأحد املهارات ،ثم أذكر أنواعه؟ 01س

 ....................................................هو رفض اي فكرة اال بعد .................................................... 10ج

 ........................................................................................أنواعه أ(نقد حمكم :................................

 ....................ب( نقد ضعيف :........................................................................................................

 حدد ما املقصود باحلوار وماهي أنواعه؟ 11س

 .........األ ............................................................................................................هو اجلدل مع  11ج

 ......أنواعه أ( حوار اجيابي : من خالل تبادل االراء.................................................................................

 ....ب( حوار سليب : تسفيه الرأي االخر بأي ........................................................................................
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 :ماهي أهم خصائص احلوار الفسفي ؟ 21س
 وجود طرفني او عدة افراد يقبل كالهما احلوار -1: 12ج

 قبول اجلميع احلوار الفلسفي -3-رغبة الطرفني يف التواصل دون تعصب  -2

 او االنفعالعلي العاطفة  حلوار اليعتمد – 5-أن يؤمن كل طرف ان احلوار املوضوعي هو االساس  -4

 ؟تكلم عن بعض آليات احلوار  :31س

 يعد كل طرف اسئلة ويرتبها حسب أهميتها -2-  حتديد موضوع للحوار -1 :13ج

 يقدم كل طرف حجته -4- تبادل أطراف احلوار هذه األسئلة  -3

 التشابهات واالختالفات  أوجه يوضح االفراد -5

 : حدد املقصود مبهارة التسامح وما خصائصها ؟ 41س

تاريخ الفلسفة يدلنا علي التسامح فاعتماد الشك يف التفكري الفلسفي واألخذ مببدأ نسبية احلقيقة  14ج

 ينهواالعرتاف باالختالف هو التسامح بع

 ............خصائصها : أ( املرونة الفكرية : القدرة علي .............................................................................

 ..........................................................................ب( تقبل النقد :.....................................................

 ...............ج( تقبل الرأي األخر :........................................................................................................

 : حدد املقصود مبهارة التحليل والرتكيب ؟ 51س

 : التحليل : حتليل اي قضية الي اجزاء وعناصر حيت يسهل التأمل فيها وحل مشكالتها 15ج

الرتكيب : مجع مجيع أجزاء الظاهرة وإدراك العالقات ، فالرتكيب ياتي بعد التحليل ليعيد االجزاء الي شكلها 

 مهارتان متالزمتان التحليل والرتكيباالول اذان 
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 الثانية : مبادئ التفكري العلمي الوحدة

 األولاملوضوع 

 حدد الصواب واخلطأ مع التعليل  61س

 نه  والنتائ      (العامل يشمل املوضوع واملمصطلح  -1

 .............................................................................................................................ج : املوضوع :

 .................................................................................................................................املنه  :   

 .................................................................................................................................النتائ  :  

 موضوع العلم ظواهر حتتمل الصدق والكذب جبانب ظواهر اخري      (من  -2

 اخل ... اجتماعية  –بيولوجية  –  طبيعية الظواهر اليت نراها حتتمل الصدق والكذب وتتنوع الظواهر 

 وليس له جوانب       (هدف  للعلم  -3

 ..ج : العلم له هدف وهو التحكم يف ..............................................................................................

 ..........................................................وللعلم جانبان أ( علماء متخصصون يف الـ............................

 ب( علماء متخصصون يف .......................................................................................                

 العلم مهام كثرية يف احلياة        (لرجل  -4

 .....................................................................................................:ج: مهام رجل العلم أ(الوصف 

 ..........ب( التفسري : ................................................................................................................  

 .............................................................................................................................التنبؤ :  ج(  

 أهم صفات رجل العلم األمانة العلمية      (من  -5

 ...........................ج: أمانة يف تقديم الرباهني واالدلة .....................................................................

 .........أمانة نقل من اآلخرين :.......................................................................................................

 .......................أمانة يف شكر من تعلم علي يديهم :.....................................................................

 والروح النقدية واخليال صفات الوجود هلا عند العامل    (الدقة  -6

 ويلجأ للجمل اخلربية ولغة الرياضيات واستخدام ....................................... الدقة يف الكتابة العلميةج: 

................................................................................................................................................ 
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 ............................................................................النقدية : اختيار اآلراء السائدة وال يقبل إال ........الروح 

 ..................................................................................اكتشاف .....................وسيلة توجيه الي اخليال 

 أذكر مع الشرح ثالثة من خصائص املعرفة العلمية ؟ 71س

 ......املعرفة العلمية من صنع االنسان :.............................................................................................(أ

 ............ب( املعرفة العلمية إحتمالية :................................................................................................

 .........ية: ....................................................................................................ج( املعرفة العلمية تراكم

 الثانياملوضوع 

 حدد املقصود بالتفكري العلمي ؟ 81س

 .......................................................................قلية يقوم بها الفرد ..............................عملية ع 18ج

 ناقش ؟خصائص التفكري العلمي أنه هادف وحر ويتصف بالعمومية ....  من 91س

 ...............................................................................................................................أ( هادف : 19ج

 ..............................................................................................................حر :......................ب(      

 ............................................................................................................................ج(عمومي :      

 تكلم عن ثالثة من مهارات التفكري العلمي ؟ 02س

 ....أ(املالحظة والتجربة : عملية إنتباه ......................................................................................... 20ج

 ........................................................................................وضع البيانات واملعلومات ........:ب( التصنيف

 .......ج : القياس : االستعانة بأدوات  واجهزه .......................................................................................

 : ناقش مع ذكر األمثلة ثالثة من خطوات التفكري العلمي؟ 12س

 .............................................................................................احلاجة .الشعور باملشكلة :اي  أ(: 21ج

 ............................................................................................رد بتنظيم ب( حتديد املشكلة : يقوم الف

 ج( اختبار الفروض : البد لنصل للحل الصحيح ....................................................................................

 ناقش؟من معوقات التفكري  االخطاء املنطقية و تقبل اليانات واملعلومات ...  22س

 : التسرع يف الوصول ......................................................................................االخطاء املنطقية : 22ج

 ............: قد يقبل العامل البيانات ......................................................................تقبل اليانات واملعلومات
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 املوضوع الثالث

 : عرف التفكري الناقد مع ذكر ثالثة من مهاراته؟ 32س

 .......................................................................: التفكري الناقد هو قدرة الشخص يف التعرف علي  23ج

...................................................................................................................................................... 

 مهارات التفكري الناقد :أ( التعرف علي االفرتاضات : قضية مسلم بها.........................................................

 ب( مهارة االستنتاج : نتيجة يستخلصها الشخص من ..........................................................................

 .....ج( مهارة االستدالل : عملية عقلية يتم بــ.....................................................................................

  من مكونات التفكري  الناقد؟القاعدة املعرفية واالحداث اخلارجية تعترب ...علل 42س

 .........: وهو مايعرفه الفرد و.........................................................................................القاعدة املعرفية

 ...............................: تتمثل يف .............................................................................االحداث اخلارجية

 ت التفكري الناقد؟عن خطوا: تكلم بنبذة خمتصرة  52س

 .............................................................................................................................................:25ج

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 لتفكري اإلبداعي ؟: عرف ا 62س

 ............................................................................................. اكتشاف عالقات ووظائف جديدة :  26ج

 ( مع التعليل×) او(√ضع عالمة ) 72س

 اليوجد مسات للمبدعني       ( -1

 / الرغبة املستمرة يف ................................../ حب الـ............................................. الصرب و...........ج: 

 ................................................ / الرغبة الدائمة ..........................االستقالل يف ...............................

 / اسشفاف ...............................................................املطالعة وكتابة ............................................... 

 ........................ عليقل العتفتح  املرونة يف معاجلة االشياء و الـ......................................................./

 فقط من مراحل التفكري االبداعي     (واالحتضان واإلشراق عداد التهيئة واإل -2

 ........................................................................................................................: .عدادالتهيئة واإل ج:

 .................................................................................: .............................................الحتضانمرحلة 
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 ...............................................................................................................إلشراق :................امرحلة 

 ................مرحلة التحقق :...............................................................................................................

 ؟التفكري الناقد  تكلم عن مهارت 82س

 ................................................................................................درة علي ...أ( مهارة الطالقة : الق 28ج

 ..................ب(مهارة املرونة :............................................................................................................

 ..................................................................................ج(مهارة األصالة :............................................

 ..............................................................................................د( مهارة احلساسية للمشكالت :...........

 ومن اهم علماء املصريني؟ هل للمبدعني دور يف نهضة الشعوب ؟ وملاذا؟ 92س

 واكتشافتهم  هلم دور كبري يف نهضة الشعوب بسبب اخرتاعتهم نعم ..  29ج

 الدكتور / زويل استخدم الفيمتو ثانية ملالحظة التفاعالت الكيميائيةومن امثلتهم 

 الدكتور / مصطفي السيد مكتشف عالج السرطان جبزيئات الذهب

 

 

 

 
متنياتي بالنجاح والتفوق الدائممع   

بورزيقة/ حممد أأ                                                                                   


